
Transformatie Achtersluispolder
Omgevingscarré8 februari 2018



• Mei Fysiek/omgevingscarré: Verplaatsing PTA, Economisch Ruimtelijke Verkenning en Communicatie- en participatiestrategie
• November GemeenteraadVaststelling communicatie- en participatiestrategie
• Januari: RaadsinformatiebriefUitkomst bestuursopdracht verplaatsing PTA
• En vandaag omgevingscarré; inhoud en proces 

De afgelopen maanden is de raad een aantal keer geïnformeerd over de stand van zaken in de ASP



• 30 november besluitvorming over proces participatie• Meepraten via raadsleden in adviesgroep per gebied• Uitnodigingen voor bijeenkomsten in de gebieden• Informatie via raadsinformatiebrieven en Omgevingscarré ’s• Juni 2018 vaststellen perspectief
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Ook in de Achtersluispolder werken we volgens de methode APS



Context:• De gebruikers van dit gebied zijn vooral ondernemers• De belangen zijn groot, maar ook verschillend • Daarom ook duidelijk dat de transformatie ondernemers ‘pijn’ kan gaan doen • Ondernemers verwachten helderheid van de gemeente
Wat we doen:• Continu in gesprek• Bewoners van zijkanaal-H• Organiseren bijeenkomsten en onderzoeken samen• Transparant => https://maakachtersluispolder.zaanstad.nl/
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Ervaringen met participatie in de Achtersluispolder



• Economisch Ruimtelijke Verkenning (2016-17)• Pilot Ketensamenwerking Omgevingswet (2017), met Gemeente Amsterdam, Omgevingsdienst NZKG, GGD, HHNK, Veiligheidsregio• Avond bewonersvereniging Zijkanaal H (aug 2017)• Bestuursopdracht verplaatsing PTA (2017) met gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam
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Op vele manieren input verkregen voor analyse



• Ruimtelijke analyse diende twee doelen• Kwalitatieve afweging verplaatsing PTA• Ruimtelijke analyse input voor perspectief• Onder grote tijdsdruk is veel werk verzet • Eerste reacties opgehaald bij geïnteresseerden• Opdracht aan bureau KCAP• Ruurd Gietema van bureau is inmiddels geselecteerd als supervisor van MAAK.Zuid
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Afgelopen maanden is ook een ruimtelijke analyse opgesteld voor de Achtersluispolder
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De ruimtelijke analyse heeft keuzes en opgaven in beeld gebracht die in perspectief aan bod komen



Uitdiepen van thema’s• Economie• Wonen• Verkeer en vervoer• Maatschappelijke voorzieningen• Leefomgevingskwaliteit• Wat heeft Zaanstad/ Poelenburg en Peldersveld aan de transformatie van de ASP
• Met daarbij: Veiligheid, Duurzaamheid, Kwaliteit en Tijdelijkheid
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Voor de zomer zal daarom de APS opgesteld wordenC



• Ontwikkelingen op de Achtersluispolder zijn divers en vragen soms sturing• Passende en niet passende initiatieven• Wenselijke en niet wenselijke initiatieven• Spontane verplaatsingen• Onvoorziene kansen
• Instrument van grondbeleid• zoals Strategische verwerving• Planologisch instrumentarium• waarbij bestemmingsplan stolp én aanjager kan zijn
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C en instrumentarium gereed gemaakt



Planning voor de komende maanden
Begin maart

Februari-maart
April 
Mei
Voor de zomer
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Bewoners en ondernemersbijeenkomst• Ruimtelijke analyse input van gemeente• Thematafels voor input ondernemers en bewoners
Thematische verdieping• Met experts, ketenpartners, ondernemers en bewoners
APS in de steigers
APS met ondernemers en bewoners bespreken
Besluitvorming over APS
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KCAP – Ruurd Gietema
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13

Bewoners en ondernemersbijeenkomst• Ruimtelijke analyse input van gemeente• Thematafels voor input ondernemers en bewoners
Thematische verdieping• Met experts, ketenpartners, ondernemers en bewoners
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